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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Jósvafő község Önkormányzati képviselő-testületének 2012. június 12-én 17 órai 

kezdettel tartott nyílt ülésről. 

 

Az ülés helye: Községháza Jósvafő 

 

Jelen vannak:  Garan Béla polgármester 

  Maurnyi István alpolgármester 

  Simonné Ilonka Erzsébet képviselő 

  Vargáné Darai Piroska képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Nahaj Ferenc körjegyző 

            Pogányné Farkas Renáta művelődés szervező  

 

Garan Béla polgármester köszönti az ülésen a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés hatá-

rozatképes mivel az 5-ből 4 képviselő megjelent. Az ülést megnyitja, és javaslatot tesz a napi-

rendre. Képviselő-testület a napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

NAPIREND 

 

1. Falunapok előkészítésével kapcsolatos feladatok megbeszélése 

2. KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” konstrukció megtárgyalása 

3. Egyebek, indítványok, javaslatok 

 

1. napirendi pont tárgyalása   

Tárgy: Falunapok előkészítésével kapcsolatos feladatok megbeszélése 

Polgármester a következőket mondja el a falunapok előkészítésével kapcsolatban: 

A Falunapi Hírmondó újság megjelenését Izápy Zsóka és Kruppa László szponzorálja. A 

majorettes felvonulás maradhatna. A barlangban az ingyenes rövidtúra zenével mehetne most 

is. Ivókút építéséhez és a Pogány ház rendbetételéhez 2 fő dolgozót, 1 kőművest és 1 segédet 

felvennénk július 1-től. Az ÉRV az ivókutat felmérte és úgy nyilatkozott, hogy a vizet ingyen 

adná hozzá, még akkor is, ha folyamatosan folyna. A Tájházzal szemben a patak másik olda-

lára a kőfalra menne az egyik ivókút. A másik ivókút a Rákóczi út elejére a patak partjára 

kerülne. A szendrői majorettekhez fúvósokat kell nézni, tavaly a nyárádiak voltak. Az aggte-

leki iskolás néptáncosokat is be lehetne vonni a programba. A korábbi falunapokról egyéb 

rendezvényekről készülő DVD a jövő héten fog elkészülni. Ebből egy válogatást lehetne ösz-

szeszedni 1-1,5 órában. Ebből a válogatásból minden lakáshoz eljuttatnánk egyet. Díszpolgá-

rokat meghívhatnánk a 20. falunapokra. Célzottan lehetne küldeni meghívót díszpolgároknak, 

barlangászoknak, szponzoroknak és lehetne főzni nekik valamit.  

Szombatra néptáncos fellépő is jó lenne. Népdalkör össze tudna-e jönni? Rákiné Katival fel 

kéne venni a kapcsolatot. 

Péntek este a Macskazaj együttes után lehetne a vetítés a korábbi falunapokról. Szombaton 

lehetne a népdalkör, táncosok. Dixie együttes nem lesz. Macskazaj előtt helyi fellépőként egy 

hegedűs lenne. Tájházi találkához lehetne hívni a díszpolgárokat is. Köszönteni lehetne a Táj-

házat a 20 éves falunapok elindítóit, szervezőit is. A barlangban 15 órától mehetne a rövidtú-

ra. A majorettek 17 órától kezdhetnének. Közben az ivókút avatást le lehetne tudni. A meg-

nyitó 20 órától lehetne a nagyszínpadon. Szombaton mehetne a játszóház délelőtt és a főző-

versenyt is el lehetne kezdeni a parókia udvarán. Csapatokat meghívni és ugyanazt főzetni 
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mindenkivel. A nyersanyagot mi adnánk. Az elkészült ebédből a meghívottakat is vendégül 

tudnánk látni. Szendrőből a nagysátorokat, sörpadokat el lehetne kérni. A gólyalábas felvonu-

lás és bábelőadás 12 órától kezdődhetne. A felnőtt vetélkedő 15 órától lehetne meghívásos 

csapatoknak is. A patakfutás 17-től lehetne. A néptánc 19.30-tól kezdődhetne. A Művelődési 

Házban a pólókat és a falunapos képeket is ki lehetne állítani.  

Jelenlévők az elhangzott programszerkezettel egyetértenek, a további szervezéshez a szüksé-

ges egyeztetéseket le kell folytatni. 

 

2. napirendi pont tárgyalása 

Tárgy: KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konst-

rukció 

Polgármester elmondja, hogy az ÉHG által korábban küldött szemétszállítás fejlesztési elkép-

zeléseket korábban nem fogadta el a testület. Mostani helyzet szerint úgy tűnik, hogy ahol 

nem valósul meg ez a fejlesztés ott pluszadó lesz kivetve a lakosságra. Ez elkerülhető a pályá-

zat megvalósításával. Közben egyeztettem az ÉHG-vel a szemétszállítási díj emelésével kap-

csolatban. Felmértük az üres házakat, hétvégi házakat, egyedül élőket és ezt egyeztettük az 

ÉHG-vel. Az ÉHG ezt figyelembe veszi és hajlandó valamennyit engedni az éves díjból. Akár 

500 ezerrel is csökkenteni tudjuk az ez évi kiadásokat, így kb. annyiba fog kerülni a 2012. év, 

mint a 2011-es. Ezzel kapcsolatban még további egyeztetés lesz az ÉHG-vel. 

Polgármester ismerteti a 2 határozati javaslatot a KEOP pályázattal kapcsolatban. 

Képviselő-testület 3 szavazattal, 1 tartózkodással (Vargáné Darai Piroska) a következő két 

határozatot hozta: 

   

7/2012. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fej-

lesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz igazolás 

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazolja, hogy az üze-

meltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP-7.1.1.1/2F/09-11 

pályázati konstrukció keretében benyújtott „Sajó-Bódva Völgy és Környéke te-

lepülési szilárd- hulladék- gazdálkodási rendszer fejlesztése” című pályázati 

anyaghoz készített Részleges Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiak-

ban RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az 

RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megis-

merte, elfogadta és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig. 

Határidő: 2012. 08. 31. 

Felelős: polgármester 

 

8/2012. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: A KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fej-

lesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz nyilatkozat 

Jósvafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozatot tesz, 

hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra 

került 1.1.1/09-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rend-

szerek fejlesztése” című pályázati felhívásra a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által beadott „Sajó-Bódva Völgy és 

Környéke települési szilárd- hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” nevű, 

KEOP-1.1.1/2F/09-11 II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, pro-

jektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Jósvafő település 

Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban. 



3 

Határidő: 2012. 08. 31. 

Felelős: polgármester 

 

3. napirendi pont tárgyalása Egyebek, indítványok, javaslatok 

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről 

Polgármester a következőkről tájékoztatja a jelenlévőket: 

- Tengerszem tó takarítása június 23-án lesz társadalmi munkában. A megjelenteknek 

főzünk, amihez a húst az ANP adja. Csónakot az Önkormányzat fog intézni. Az ANP 

besegít a szállításba. 

- Kistérségi nap lesz pénteken Égervölgyben, ahová a Körjegyzőség települései men-

nek. Polgármester kéri a képviselőket, hogy vegyenek részt ők is. 

- A két ivókutat megpróbáljuk a Falunapokra megépíteni. 

- Közkifolyók lezárásának átbeszélésére tesz javaslatot. Képviselők egyetértenek abban, 

hogy azokat a közkifolyókat, amik le vannak zárva azokat le is kell szerelni. Ezek 

olyan közkifolyók, amik a helyi lakosok ívóvízzel való ellátását nem veszélyeztetik. A 

következő ülésre készítünk a közkifolyókról kimutatást és eldöntjük majd a kizárandó 

közkifolyókat. 

- Ráki Viktor földvásárlási kérelmét ismerteti a Szőlőhegyen lévő földterületek vételére 

vonatkozóan. Képviselők egybehangzó véleménye, hogy nem adnak el önkormányzati 

tulajdonú földterületet. Hosszú távú 20 éves bérleti lehetőséget biztosítnak az igénylő 

részére  5000Ft/év+infláció áron. 

- KECSŐ ABC pályázatával kapcsolatban a kifizetési kérelemre hiánypótlást kértek, 

aminek beadása folyamatban van. 

- Pogány féle ház felújítása a júliusban kezdő 2 fő dolgozóval elkezdődhet, akik 4 hó-

napon keresztül lesznek felvéve. 

- Barcika Vízmű Kft. Részéről július végéig megtörténik az osztalék kifizetése. 300 ezer 

forintot kapunk körülbelül. 

 

 

Több tárgy nem volt. 

Polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

 

      Kmf. 

 

 

   Garan Béla     Nahaj Ferenc 

             polgármester      körjegyző 

 

 

 


